OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč.1-

OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
22. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006-2010,
ki je bila v petek 10. septembra 2010, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Odranci
Prisotni člani občinskega sveta:
Ivanka Tompa, Ivan Smolko, Martin Jerebic, Jožef Maučec, Marjan Marič, Ciril
Kavaš, Mateja Smodiš, Branko Ferenčak, Igor Kavaš
Odsotni člani občinskega sveta: /
Prisotni vabljeni:
Član NO: Štefan Virag, Franc Balantič
Tadeja Gostan, višji referent I.
Odsotni vabljeni: Član NO: predsednik: Simon Hozjan
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo vseh devet članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
Župan je dal predlog spremenjenega dnevnega reda v potrditev:

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta
Sofinanciranje zdravstvene dejavnosti za leti 2011 in 2012
Sanitetni prevozi pacientov
Širokopasovno omrežje
Leon Marič – šolnina
Jožef Antolin – problematika DOSOR
Razno:
- razparcelacija – Zver Martin
- Lutar Štefan – ulica Presar

K. tč. 1 Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta
Delavka OU je prebrala sklepe 21. redne, 9. izredne in 5. korespondenčne seje občinskega
sveta.
Župan je dal sklepe na razpravo.
Na vsebino zapisnikov ni bilo pripomb, zato je župan dal zapisnike v potrditev.
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SKLEP ŠT. 166-22 /2010
Potrdijo se zapisniki 21. redne, 9. izredne in 5. korespondenčne seje občinskega sveta
občine Odranci v predlagani vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K. tč. 2 Sofinanciranje zdravstvene dejavnosti za leti 2011 in 2012
Župan je seznanil svetnike z vsebino prijave ZD Lendava na razpis Ministrstva za zdravje , za
sofinanciranje zdravstvene dejavnosti za leti 2011 in 2012. Za leto 2011 se predvideva obnova
prostorov službe NMP in dvigala za invalide, v letu 2012 pa nabava novega vozila za njune
reševalne prevoze. Na razpis se bo prijavila občina Lendava kot nosilec ob pogoju, da
investiciji finančno podprejo vse občine. Potrebno je sprejeti predlog finančne konstrukcije v
proračun za leto 2011 in 2012. Za obnovo ureditve prostorov službe NMP in dvigala za
invalide je delež sofinanciranja s strani občine Odranci 5.726,00 EUR, za nabavo nujnega
reševalnega vozila pa je delež 4.893,00 EUR. Ker je občina soustanoviteljica ZD Lendava je
potrebno te predloge sprejeti.
Župan predlaga, da več o zavodu pove Ivanka Tompa, članica sveta Zavoda ZD Lendava.
Ivanka Tompa pove, da so te investicije obravnavali na seji Zavoda in je mnenja, da je lažje
eni občini kandidirati za sredstva, kot vsaki soustanoviteljici posebej.
Svetnike prav tako seznani, da je ZD Lendava v prejšnjem letu posloval pozitivno in pohvali
sedanjo direktorico. Seznani tudi, da je medijska hiša POP TV objavila podatke o izplačanih
plačah in da je ZD Lendava spet na vrhu, kar pa ni res. Po dolgih prizadevanjih so pridobili
zdravnico, na vidiku je še ena, in da dežurstvo ostaja po starem do 1. januarja 2011.
Po kratki obrazložitvi je župan dal na glasovanje:
SKLEP ŠT. 167-22/2010
Občinski svet Občine Odranci sprejme predlog finančne konstrukcije Zdravstvenega
doma Lendava za leti 2011 in 2012 in jih bo vključil v proračun Občine Odranci za
leti 2011 in 2012 in sicer:
1. sofinanciranje obnove ambulante NMP in dvigala za invalide v letu 2011 v
znesku 5.726 EUR,
2. sofinanciranje nabave nujnega reševalnega vozila v letu 2012 v znesku 4.893
EUR.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K. tč. 3 Sanitetni prevozi pacientov
Župan seznani svetnike s prošnjo za podelitev koncesije za sanitetne prevoze pacientov. Pove,
da bi te prevoze v naši občini želel opravljati samostojni podjetnik Franc Prendl iz Bratonec.
Mnenja je, da ne vidi razloga, da bi občina podelila koncesijo, ker je za to pristojen ZD
Lendava, katerega smo soustanovitelji. Od vaščanov nima nobenih pripomb, da prevozi ne bi
bili korektno opravljeni s stani ZD Lendava.
Po končani obrazložitvi je župan dal točko v razpravo.
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Ivanka Tompa je mnenja, da ima ZD sposoben kader, da je občina njihov ustanovitelj in se ji
zdi slaba varianta, če bi se podjetniku podelila koncesija.
Župan povpraša svetnike za mnenje.
Branko Ferenčak, Igor Kavaš in Jožef Maučec podpirajo konkurenco, ostali svetniki pa so
mnenja, da naj to še naprej opravlja javni zavod, katerega smo ustanovitelji.
Po razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 168-22 /2010
Občinski svet Občine Odranci ne podeljuje koncesije za opravljanje sanitetnih
prevozov pacientov Občine Odranci, samostojnemu podjetniku »Sanitetni prevozi
pacientov« Franc Prendl, Bratonci 137, 9231 Beltinci.
Sklep je bil s 6 glasovi proti, 1 za in 2 vzdržana sprejet.
K.tč. 4 Širokopasovno omrežje
Župan pove svetnikom, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo
razpis za dodelitev nepovratnih sredstev posebej za Pomurje iz naslova ukrepa 321-osnovne
storitve za gospodarstvo in prebivalstvo podeželja za naložbe v širokopasovne omrežje
elektronskih komunikacij na podeželju. Občina Odranci se namerava skupaj z občinami
Črenšovci, Turnišče in Veliko Polano prijaviti na razpis, kjer je 100% financiranje. Do 14.10.
je rok prijave na razpis. Na območju občine je 289 gospodinjstev, ki še nimajo interneta. Iz
tega razpisa bi brezplačno dobili brezžični internet, telefon in televizijo. Razpisno
dokumentacijo bo pripravilo podjetje Eudace d.o.o.. Stroški priprave razpisne dokumentacije i
znašajo 2.000 EUR. Župan predlaga, da se ta sklep sprejme in se prijavi projekt. Tako bi
dobili občani kateri telefona še nimajo brezplačno, tisti kateri pa bi se želeli priključiti
novemu omrežju, pa bi stroški priključitve znašali cca 150 EUR.
Po končani obrazložitvi je župan dal točko v razpravo.
Vsi svetniki potrjujejo ta projekt.
Po razpravi je župan dal na glasovanje:
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SKLEP ŠT. 169-22/2010
Na podlagi 14. člena statuta Občine Odranci (Ur. List št. 20/2001, 133/03, 60/07) je
Občinski svet Občine Odranci na 22. redni seji dne 10.09.2010 sprejel
SKLEP
o ugotovitvi javnega interesa za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Odranci«.
1. člen
S tem sklepom se ugotavlja javni interes za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje,
vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v Občini Odranci«.
2. člen
Občina Odranci na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (UPB-1. Uradni list RS, št. 13/07, spremembe 110/09) sprejema odločitev
o obstoju javnega interesa za izgradnjo, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občina Odranci.
3. člen
Za sprejemanje ustreznih dokumentov, objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire,
imenovanje komisije, določitev pristojnosti in nalog komisije, izbiro izvajalca in podpis
pogodbe ter ostala dejanja v potrebnih postopkih se pooblasti župana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K. tč. 5 Leon Marič - šolnina
Župan je predstavil prošnjo bodočega študenta Leona Marič za sofinanciranje študija » Anton
Brückner Privat Schule« v Avstriji.
Svetnike seznani, da za tako zvrst študija v našem Pravilniku o stimulaciji študentov ni
predvideno in je to poseben primer. V prošnji so predstavljeni okvirni stroški in
problematika družine, ni pa nobenega dokazila o vpisu v šolo, kakor tudi ni priloženega
nobenega dokumenta.
V razpravi se svetniki niso mogli odločiti o znesku sofinanciranja. Predlagajo, da se vloga naj
dopolni z uradnimi dokumenti o vpisu in s podrobnejšo razčlenitvijo stroškov. Na osnovi
dopolnjene vloge bo občinski svet ponovno odločal.
Po končani razpravi je župan dal točko 5 v potrditev:
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SKLEP ŠT. 170-22/2010
Občinski svet Občine Odranci ni sprejel dokončne rešitve o sofinanciranju stroškov
študija v tujini za Leona Marič. Zaradi ne dovolj predstavljenih stroškov šolanja
predlagajo, da se vloga dopolni z uradnimi dokumenti o vpisu in s podrobnejšo
razčlenitvijo stroškov študija.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K.tč. 6. Jožef Antolin – problematika DOSOR
Župan je svetnike seznanil, da občan Jožef Antolin biva v domu starejših v Radencih in da del
stroškov plačuje občina, del stroškov pa bremeni sina, ki pa svoje obveznosti ne plačuje. Iz
tega naslova se je nakopičilo že 2.655 EUR neporavnanih obveznosti. DOSOR predlaga, da bi
naj občina pokrila tudi te stroške. Župan je mnenja, da bi s plačilom večjega zneska od uradno
določenega predstavljalo v občini izjemo, ki bi se lahko posplošila tudi na druge varovance in
bi bila občina preveč obremenjena s plačili domskega varstva. Predloga o dodatnem plačilu
oskrbnine ne podpira.
Župan je dal točko 6 v potrditev:
SKLEP ŠT. 171-22/2010
Občinski svet Občine Odranci ne daje soglasja za poravnavo neporavnane
obveznosti domskega varstva za Jožefa Antolin v znesku 2.655 EUR, ki bremenijo
sina Jožefa Antolin.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K. tč. 7. Razno
- razparcelacija Zver Martin
Župan je seznanil, da bi Martin Zver, Štefana Kovača 10, rad prodal svojo parcelo, ker nima
sredstev za preživetje.
Občinski svet je bil istega mnenja, da lahko občina pomaga rešiti nastalo situacijo. Župana se
pooblasti, da pomaga pri razparcelaciji in prodaji parcel. Nastali stroški bodo začasno
bremenili občino. Po prodaji parcel bo Zver Martin občini povrnil nastale stroške.
Po končani razpravi je župan dal točko 7 v potrditev.
SKLEP ŠT. 172-22/2010
Občinski svet Občine Odranci pooblasti župana, da pomaga pri prodaji parcel
Martina Zver, Štefana Kovača 10, s tem,
da mu občina pokrije stroške
razparcelacije in notarskih storitev. Po prodaji parcel Martin Zver občini nastale
stroške povrne.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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- Lutar Štefan, ulica Presar
Župan seznani svetnike, da se g. Lutar spet pritožuje v zvezi s ulico Presar. G. Lutar preko
odvetnika zahteva naj se cesta za avtomobile zapre in se dovoli le za pešpot in kolesarje.
Župan pove, da se mu zdi dopis odvetnika in ga. Lutarja brezpredmeten.
V nadaljevanju je priložen odgovor župana z dne 2.9.2010 odvetniku Oskarju Šooš:

1. Občina Odranci je spreminjala prostorske plane v letu 2007. V uradnem listu št.
124/2007 je bil sprejet Odlok o prostorskem redu Občine Odranci. V 6. Točki 3. člena
omenjenega odloka so določene »druge prometne površine«, ki so posebej označene v
kartografskem delu odloka.
Med druge prometne površine spada tudi površina področja Presar, ki poteka mimo
stavbne parcele gospoda Lutar Štefana.
To kar zahteva preko vas gospod Lutar Štefan bi moral storiti v času javne razgrnitve
spremembe prostorskih planov in pred sprejetjem omenjenega odloka.
2. Občina Odranci je v Uradnem listu št. 22/2009 dne 23.3.2010 objavila tudi Odlok o
katastru občinskih cest v Občini Odranci. V tem odloku je cesta, ki poteka mimo
zemljišča gospoda Lutar Štefana opredeljena kot »javna pot« in ima oznako »za vsa
vozila«. Za omenjeno kategorizacijo je Občina pridobila pozitivno mnenje Direkcije za
ceste RS. Ker je v enem delu svoje trase cesta ožja, je bila zaradi ureditve srečanj vozil
nameščena tabla, ki opredeljuje prednost.
3. Na omenjeni cesti ni bilo nikoli prometnih težav in jo prebivalci hvaležno uporabljajo.
Če ima gospod Lutar Štefan bojazen za poškodovanje njegove ograje naj jo umakne z
meje v notranjost tako ko je zahteval 27. Člen Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v
Občini Odranci (Ur. List RS št. 3/2002) in kot zahteva 35. Člen Odloka o prostorskem
redu Občine Odranci. Ograjo je namreč brez soglasja postavil na katastrsko mejo, čeprav
bi brez soglasja soseda, to je Občine Odranci; moral ograjo postaviti 0,5 metra od meje.

Seja je bila končana ob 18.40 uri.

Zapisala:
Tadeja Gostan. l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
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